تداخالت دارویی و موارد منع مصرف:

اشکال دارویی:
پودر ریشه خشک شدهعصارهقرصتنتور* زنجبیل پودر شده باید در ظروف غیر پالستیک در بسته و
دور از نور و رطوبت و در جای خنک نگه داری شود .

میزان و نحوه مصرف:
میزان مصرف آن تا  3گرم در روز بالمانع است .البتهه ایه
مقادیر مصرف زیاد زنجفیل ممک است با داروهای قهبهبهی

میزان ممک است به صورت  2 -3نوبت مصرف شود ( مهالهال

داروهای ضد انعقاد و دیابت تداخل نماید .همچنی مصرف آن

سه نوبت یک گرمی) و یا به عنوان ضد تهوع می توان یهک

در دوران بارداری و شیردهی باید در حد متعادل و مهقهدار

جا از  2گرم آن استفاده كرد.

مصرف در غذاها باشد .مصرف مقادیر باالی زنجفیل مهمهکه
است باعث اختالالت سیستم عصبی مركزی گردد .بیمارانی كه

برای تهیه چای زنجبیل یکی دو گرم زنجبیل را در دو سهه
لیوان آبجوش ریخته و نیم ساعت صبر می كنهیهد تها دم
بکشد .

داروهای ضد انعقاد مصرف می كنند یا بیمارانهی كهه دچهار

مصرف دارویی زنجبیل در زمان كنونی در ایران:

اختالالت انعقادی و سنگ های صفراوی می باشند قهبهل از

 -بازار گیاهان دارویی

استفاده از فرآورده های زنجبیل باید با پزشک خود مشهورت

زنجبیل به دو صورت ریزوم های قطعه قطعه شده و پهودر

كنند  .زنجبیل ممک است زمان خونریزی و پهارامهتهرههای

شده در بازار گیاهان دارویی عرضه می شود .ای گیاه بومهی

ایمونولوژیکی را تحت تاثیر قرار دهد .ای گیاه به عبت افزایش

هند بوده و از آنجا به ایران صادر می شود .

ترشح اسید می تواند باعث كاهش اثربخشی دارو گردد.
زنجبیل بر حبق و گبو آثار مضر به جا می گذارد و كسانی كهه

 -داروخانه

شهید بهشتی
معاونت غذا و دارو

فرموالسیون های دارویی ساخت كارخانهجهات داروسهازی
كشور كه دارای زنجبیل در تركیب خود می باشند عبارتهنهد

دچار التهاب و سوزش گبو و یا داغی حبق هستند نباید از ایه

از:

ماده خوراكی استفاده كنند .گرم مزاجان هم بها مصهرف آن

-فرموالسیون هایی كه فقط دارای زنجبیل می باشند.

ممک است دچار سوزش گبو مقعد ادرار و خارش پهوسهت

-فرموالسیون های تركیبی كه دارای زنجبیل می باشند.

شوند .همچنی در كودكان كمتر از  ۶سال توصیه نمی شود.

دانشگاه عبوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

واحد نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل

آدرس:تهران خیابان ولیعصر مقابل پارک ساعی كوچه آبشار
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معرفی زنجبیل:

كاربردهای درمانی:

زنجبیل یا زنجفیل گیاهی است با نام عهبهمهی ZINGIBER



 OFFICINALEكه به نام عمومهی  GINGERدر دنهیها

مسافرت دوران بارداری دریازدگی و تهوع بعد از عهمهل

مشهور است .ای گیاه خود هر سال در فصل بهار می رویهد از

جراحی

گیاهان بومی و خاص كشور هندوستان است و از آنجا به ایران و



سایر كشورها صادر می شود .قسمت مورد استفادة زنهجهبهیهل

معدی؛ مصرف زنجبیل برای كسانی كه به دلیل رطهوبهت و

ریزوم هاست كه شکل آن شبیه به سیب زمینی ترشی است كه

سردی مزاج بسیار دچار یبوست می شوند مفید اسهت .از

در حقیقت ریشه گیاه زنجبیل است و مردم فقط همی ریشه را

دیگر خواص آن می توان به باز كردن انسدادهای داخل بعضی

مصرف می كنند .زنجبیل دارای بوی تند ولی خوشایند است.

از اعضا مخصوصا كبد در افرادی با مزاج سرد و مهرطهوب و

پیشگیری از تهوع استفراغ و اسهال ناشی از بیهمهاری

 -1مبی و بادشک
 -2افزایش هوش و حافظه
 -3برطرف كننده رطوبت اطراف سر و گبو و سردی كبد و معهده
و رطوبت ناشی از خوردن میوه



تحریک اشتها :در كشور امریکا وبعضی از كشهورههای

موضعی از روغ زنجبیل و ماساژ دادن نواحی معده و رودهها

اروپایی با استفاده از پودر زنجبیل آب نبات و شکالت هایهی

باعث بهبود عمبکرد هضم و تحبیل و دفع بهادههای بهدن

درست كرده اند كه اشتهاآور بوده و كسانی كه به بی اشتهایی

میشود.

دچارند یکی دو تا از ای آب نبات ها را قبل از ناهار و یا شهام

 تقویت حافظه :یکی از دالیل كاهش حافظهه افهزایهش

می مکند .همینطور مربای زنجبیل نیز برای ازدیاد اشتهها و

رطوبت های بدن و رطوبت مغز است؛ مزاج زنجبیل گهرم و

هضم غذا مصرف می شود.

خشک است و به همی دلیل میتواند رطوبتهای زائد بهدن

خواص زنجبیل در قانون اب

مشکالت روماتیسمی و عضالنی

درمان سوء هاضمه نفخ كولیک اسپاسم ها و مشکالت

برطرف كننده نفخ معده و باد رودهها اشاره كرد .اسهتهفهاده

سینا و الحاوی زكریای رازی:



تركیب ضدالتهاب در درمان سردردهای مهیهگهرنهی و

 ضد باكتری :در تحقیقی كه به منظور بررسی اثرات ضهد

مخصوصا مغز را دفع كند و ضم ایجاد سبکهی الغهری و

میکروبی افزودنی های زردچوبه زنجبیل میخک و ههل در

شادابی باعث تقویت حافظه شود

مواد غذایی عبیه سویه بومی هبیکوباكترپیهبهوری صهورت
گرفت هرچهار گیاه از خود خاصیت ضد میکروبی را نشهان

تعدیل مزاج :مصرف زنجبیل همراه با عسل می تواند موجب
تعدیل مزاج شود.

دادند.
درمان سرماخوردگی و آنفبوانزا
پایی آورنده كبسترول خون
ضد لخته شدن خون
درمان دندان درد

 -7هاضم

درمان بی خوابی

 -5غببه بر ببغم

 درمان هموروئید

